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“िनसगा ा साि ात िकतीही रहा . ते अपुरंच पडतं..”

करण १ : एक यो  नसरी

घरात ा कोलाहलापासून दूर असलेला एक िचमुरडा एकटाच 
आप ा घरात ा छतावर ा खोलीत ा खडकीतून बाहेरचं िव  
ाहाळत होता. घरामाग ा अंगणातले प ी इकडे ितकडे िफरत 

आपापली घरटी बांध ात म गुल होते. वसंत ऋतूचं आगमन झालेलं 
होतं आिण हे िनळे-काळे मोहक प ी दि ण अमे रकेत ा 
उ ा ातून मॅसॅ ुसेटसम े परतले होते.

आठव ाचा दुसरा कोणाही िदवस असता तर हा लहान मुलगा – हे ीआठव ाचा दुसरा कोणाही िदवस असता तर हा लहान मुलगा – हे ी
डे ड थोरो घराबाहेर या मािटन प ांसारखाच िवहरत असता. पण
रिववारी ाला घराबाहेर खेळायची परवानगी न ती.

तो १८२० सालातला काळ होता. रिववार णजे स ाथचा िदवस फ
देवाची ाथना आिण मनन यासाठी राखून ठेवलेला होता. ू इं ंड
िवभागात ा रिहवाशांसाठी हा एकच सु ीचा आिणआराम कर ाचा
िदवस होता. परतआठव ाभरात ांना आपली शेती, वसाय िकंवा
घरकामाला जंुपावंच लागणार होतं. रिववारी मुलांनाही स ाथ पाळावा
लागत होता आिण पु कं / खेळणी अशा गो ीपंासून लांब रहावं लागत
होतं.



ा िदवशी दुपारी खडकीतून बाहेरचं ाहाळताना हे ीला
एक उडणारा बिहरी ससाणा िदसला. ाचे घारे डोळे आिण
गिहरी नजर ससा ा ा उड ाचा पाठलाग करायला लागली. 
आपण घरात कैदेत आहोत हे हे ी णभर िवसरला. ाचं मनही
ा ससा ासारखंचआकाशात उडायला लागलं. ससाणा

मॅसॅ ुसेटसमध ा कॉंकॉड ा उंच इमारतीवंर िघर ा घालत
होता. ितथले सगळे उ ोगधंदे आिण दुकानं रिववारी बंद होती. 
शेतांवर आिण भोवताल ा इमारती ं ा दगडी िभंतीवंर
ससा ाची सावली िदसत होती.

दुकानां ा पुढे शेती आिण ानंतर िव ीण जंगल होतं. 
ापुढे कॉंकॉड नदीभोवतीचे िकनारे िहरवाईनं लपेटलेले

होते. हे ी कायम नदीिकनार् ◌्यावर उभा रा न वार् ◌्यानं
पा ावर उठणारे तरंग तासनतास बघत बसायचा. काही
वषानंतर ानं “पा ा ा तळाशी असलेले तण
वार् ◌्या ा झुळकीनं िकंिचत लवायचे. झाडां ा खोडा ा
साली, छो ा झुडपां ा आिणकधी झाडां ा फां ा
पा ाबरोबर हलकेच तरंगत दूर िनघून जाय ा.. मला ते
पहायला भारीआवडायचं” असं िल न ठेवलं होतं.



कॉंकॉड शहराभोवती अनेक तलाव होते. खरं तर १०००० वषापूव ितथे
िवशाल िहमनग होते. ते बफा ा सरक ा िभंतीसंारखे भासत. तो बफ
िवतळून तयार झाले ा ा तलावांम े पडून चमचमणारे सूयिकरण हे ीला
भलतेच ि य होते. “पृ ीवर पाचू पसर ाचा भास ायचा” अशी ानं या

ांची वणनं केली आहेत. कधीकधी ाला ते काशाचे तलाव वाटायचे.

हे ीचा सवात लाडका होता.. वॉ नचा तलाव..! लहान असताना ा
सुनसान जागेत वृ ां ा घनदाट छायेत उभा रा न िक ेक तास ा
तलावाकडे अिनिमष ने ांनी पहात रहायचा. ितथे ाला कधीच एकटं
वाटायचं नाही. उलट ितथे ाला अभूतपूव शांत वाटायचं. तो त: ा
प रसराचाच एक भागआहे असं ाला भासायचं. ावेळ ा अनुभवांब ल
ानं “मा ा अ ाला या जािणवेची गरज होती” असं िलिहलं होतं.  

तलावाकाठचे पाईनचे उंच वृ पा न “मा ा आ ा ा उ तीसाठी सवात
उपयोगी िठकाणी मला लाभलंय असं मला वाटायचं” असंही ानं िलिहलं
होतं
उपयोगी िठकाणी मला लाभलंय असं मला वाटायचं” असंही ानं िलिहलं
होतं.



जरा मोठा झा ानंतर हे ी परत एकदा वॉ न ा तलावाकाठी गेला
होता. ४ जुलै १८४५ पासून ६ स बर १८४७ पयत दोन वषापे ा जा
काळ तो ितथे एक झोपडी बांधून रािहला होता.

हे ी थोरो वॉ न तलावाकाठी एक शांतआिण साधंसुधं आयु
जग ासाठी गेला होता. धकाधकीत न गंुतलेलं आयु ाला जगायचं
होतं. दैनंिदन कामां ा रगा ात असताना आयु ाचा जो अथ
समजला नसेल तो ा िठकाणी समजेल अशी ाला आशा होती.

आप ा या अनुभवांवर आधा रत ानं िलिहले ा “वॉ न” या
पु कामुळे अनेकजणांना आप ाआयु ाचा िवचार क न ते
बदलायला मदत केलीआहे. या पु कामुळे लोकांना िनसगाचं मह
समजलं. पयावरणाचं जतन कर ाची आव कता ां ा ल ात
आली. कॉंकॉडमध ा या लेखकानं जंगलातून सरपण, धातू आिण इतर
व ू िमळव ापलीकडचं िनसगाचं मोल लोकांनी जाणायला हवं हे

माणूस हा िनसगाचाच एक अंशआहे असं थोरो मानायचा. 
“जंगलातले ाणी, झाडं, झुडपं यां ासोबत साहचय अस ाची
आव कताआहे. लोकांनी काळजी घेतली नाही तर नैसिगक
साधनसंप ीचा िवनाश होईल” या इशारा थोरोनं आधीच देऊन
ठेवला होता. एकदा न झालेली ही संप ी पुन ीिवत करता
येणार नाही. नदी, तलाव, िहरवीगार कुरण, पवतराजी, 
दर् ◌्याखोर् ◌्या, जंगल, झाडं हे सगळं िवलोभनीयआहे. ांचं
मोल पयापैशात करता येणार नाही असं थोरो णायचा.

थोरो ा या िवचारांमुळे अनेकजण िनसगआिण पयावरणाचं
र ण कर ासाठी े रत झाले. ा ा िवचारांनी अनेक लेखक
आिणकलाकार यांना िनसग हा िवषय घेऊन कला सादर

व ू िमळव ापलीकडचं िनसगाचं मोल लोकांनी जाणायला हवं हे
समजावून सांिगतलं. िनसगात रा नच मन:शांती िमळतेआिण
त:लाही जाणून घे ाची ेरणा िमळते हे थोरोचं मत होतं.

“िनसग िजतकाआपणआप ाम े मुरवून घेऊ िततकं कमीच
असतं” असं थोरोनं िलिहलं होतं. उगव ा आिणकालौघात न होत
जाणार् ◌्या वृ ांचं जीवनच , गरजणारे मेघ, संततधार या
सग ांबरोबर रहाताना ाला घरातच रािह ाचं सौ
लाभायचं.शहरात ा धावपळी ा आयु ापासून दूर गे ानंतरच
िचरकाल िटकणारं आयु ात कायआहे याचा शोध घेता येईल असं
ाचं मत होतं.

आिणकलाकार यांना िनसग हा िवषय घेऊन कला सादर
करायला ो ाहन िमळालं. या लोकांमुळे इतर अनेकजणही
िनसग ेम या िवषयाकडेआकिषत झाले. 

आपण एका मौ वान गो ीचं र ण करतआहोत यावर सव
िनसग ेमीचंा िव ासआहे. एकदा ही व ू हरवली तर परत
िमळणार नाही हे ांना ठाऊकआहे. यात ा ब तेक
सग ांना हे ी डे ड थोरोची पु कं वाचूनच हे ान ा झालं
आहे.



“शाळेत जायचं नसेल ते ा मी खूपआनंदात असायचो.”

करण २ : एकअजबकाठी
जॉनआिण िसंिथया थोरो यां ा ितसर् ◌्या अप ाचा ज १२ जुलै १८१७
रोजी झाला. ा अप ा ा काका ा नावाव न ाचं नाव डे ड
ठेव ात आलं. पण सगळे जण ाला ा ा मध ा णजे हे ी या
नावानंच बोलवायचे. हे ी ा मो ा बिहणीचं नाव हेलेन, मो ा भावाचं
नाव जॉनआिण धाक ा बिहणीचं नाव सोिफया होतं.

हे ी ा घरात वाढला ते घर माणसांनी भरलेलं होतं. घरात कायम काहीतरी
गडबडगोधंळ चालू असायचा. ा ा कुटंुबात अनेक िवषयांवर
मोकळेपणानं चचा ाय ा. रा ी ा िनवांत वेळी धम िकंवा राजकारण हेच
चचचे िवषय असायचे.

घरदार सांभाळ ाची जबाबदारी िसंिथया थोरोवर होती. एका अनाम
उजनं सतत क क न सहजपणे ती कुटंुबात ा सग ांना खायला
घालायची. “घरात साधे ेडचे तुकडे असले तरी ते छानपैकी सजवून
ती सग ांना वाढायची” असं एक िम णायचा.

थोरो कुटंुबात पैपैशांचा िहशोब काटेकोरपणे ठेवला जात असला तरी
ते आप ा न गरीब लोकांना मदत करायचे. ि समस िकंवा
थंॅ िग ंग सार ा सणांना िसंिथया आिण जॉनआप ा गरीब
शेजार् ◌्यांना घरी जेवायला बोलावत असत. िसंिथयाची सहानुभूती
केवळकॉंकॉडमध ा गरीब शेजार् ◌्यांपुरती मयािदत न ती. वंश
िकंवा रा वाद यां ा जोरावर कोण ाही कारचा भेदभाव ितला
अमा होता. सव माणसं समानआहेत असं ितचं मत होतं. ामुळे
गुलामिगरीिव दआपली मतं ती जाहीरपणे मांडत असे. 
कॉंकॉडम े ितनं गुलामिगरी िनमूलना ा मिहला सभेची थापना

िमळकत वाढव ासाठी ांनी काही भाडेक आिण नातेवाईक यांनाही
आ य िदला होता. ामुळे घरात ा लोकांची सं ा अजूनच वाढली. याच
पा ांम े हे ीचा लाडका काका चा डनबर हादेखील होता. 
चा काकां ा काही िविच सवयीचंी हे ीला गंमतच वाटायची. 
उदाहरणाथ, रिववार तळघरात घालवणं िकंवा दाढी करता करताच झोपी
जाणं. चा काका जो पोशाख घालायचे तो ू इं ंड ा इतर रिहवाशांपे ा
खूप वेगळा होता. सलगपणे एकच एककाम कर ात ांना काडीचा रस
न ता. ामुळे ते काही िदवस थोरो कुटंुबात रहायचे. काही िदवसांनंतर
ितथून िनघून जायचे. परत यायचे. कॉंकॉडम े काही िदवस घालव ानंतर
ते कोणालाही न सांगता मॉटम े गवताची कापणी करायला िकंवा मेन ा
समु िकनार् ◌्यावर िफरायला िनघून जायचे.

कॉंकॉडम े ितनं गुलामिगरी िनमूलना ा मिहला सभेची थापना
केली होती.

जॉन थोरो िवचारी, ामािणकआिण सौहादपूण म ाचा होता. 
ाचा लाकडी पे ली तयार करायचा वसाय होता. अशा पे ली

ते ा नुक ाच बाजारातआ ा हो ा. काम संप ावर पु क
वाचणं िकंवा संगीत ऐकणं ाला खूप आवडायचं. आप ाआवडीची
पु कं तो हे ीलाही वाचायला देत असे. विडलांकडून हे ी बासरी
वाजवायलाही िशकला होता. 



थोरो दांप ाला िनसगात रममाण ायला आवडायचंआिण
िनसगावर ेम करायला ांनी आप ा मुलांनाही िशकवलं. 
कॉंकॉड ा आसपास अनेक वृ आिण न ा अस ामुळे तसं करणं
सोपं होतं. कुटंुबातले सगळेजण िमळून जंगलात भटकंती करायला
जायचे. ितथेच चूल पेटवून चवदार सूप बनवायचे. िसंिथया मुलांना
घराबाहेर नेऊन प ांचे कणमधुर आवाज ऐकवायची.
 
पण िनसगाचा अ ास सोडूनही कॉंकॉडम े िशक ासारखं खूप
काही होतं. केवळ दोन हजारांची व ी असले ा या गावानं
अमे रके ा इितहासात गौरवाचं थान िमळवलं होतं. 

ांतीची बीजं इथेच रोवली गेली होती. ा यु दा ा तोफांची गजना
जगभर ऐकू गेली होती असं णलं जायचं.

ितथे रहाणारे नगरजनआजही याब ल अिभमान बाळगून होते. 
िज ाचं मु ायालय कॉंकॉडम ेच होतं. बो नम े येणार् ◌्या-
जाणार् ◌्या िक ेक गा ा रोज इथे थांबाय ा. वासी ितथ ा
हॉटे म े रहायचे. बाजारात फेरफटका मा न खरेदी करायचे. 
लहान मुलांना कॉंकॉडमध ा नदीतलं नौकानयन बघताना मजा
वाटायची. ा नावेचे नावाडी अनेकदा मुलांना नावेत बोलवून
जलजीवनाब ल मािहती ायचे.



अथात कॉंकॉड ा मुलांना िशकव ाची जबाबदारी केवळ नावा ांवर
न ती. शाळेत लहान मुलांनी गंभीरपणे वागावं अशी अपे ा केली जात
होती. “नीट बसावं, िश ककाय सांगतील ते ल देऊन िदवसभर ऐकावं” 
अशा ां ा अपे ा असाय ा.

गावात ा सावजिनक शाळेत सव इय ांमधले िव ाथ एकाच वगात
बसायचे. हे ी आिण ाचे काही िम बायबल िकंवा शे िपअरची नाटकं
यातले लांबलचक उतारे मुखो त करायचे. ा मुलामुलीचंं िशक ाकडे
ल नसेल ांना िश क च छडीनं मार ायचे.
 
११ वषाचा झा ावर हे ी आिण ाचा भाऊ यांनी कॉंकॉड अॅकेडमी या
जवळ ाच एका शाळेत वेश घेतला. हे ी अ ासात शार होता. 
िनसगाची आवड अस ानं ानं ते ाच “द सीझ –ऋतू” नावाचं एक
पु क िलिहलं. बदल ा ऋतूत सृ ीत घडणार् ◌्या क ा बदलांचं वणन

प ांचं स करणारं कूजन थांबलेलं असतं. बफाव न जाणार् ◌्या
ढकलगा ां ा घंटा सोड ा तर काहीसु दा ऐकू येत नाही” असं ानं
िलिहलं होतं.

िनसगातले हे बदल िटप ाची संधी हे ीला अनेकवेळा िमळायची. ाला
जंगलांम े एकटं भटकायलाआवडायचं. बफाव न े िटंग करणं, रेड
इंिडयन लोकांचे जुने बाण िकंवा इतर ह ारं जंगलात िफरताना शोधणं हे
ाला ि य होतं. वय र झा ावर ानं याब ल “एकदा मला शाळेत न

पाठवता जवळ ा टेकडीव न रा ी ा जेवणासाठी फळंआणायला
सांिगतली ते ा मी िकती खुश झालो होतो ते मला चांगलंचआठवतं” असं
िल न ठेवलं होतं.

जरा मोठा झा ावर िम ांबरोबर खेळ ािफर ापे ा िनसगात रमायला
आप ाला जा आवडतं हे हे ी ा ल ातआलं. ाला सहजी िमपु क िलिहलं. बदल ा ऋतूत सृ ीत घडणार् ◌्या क ा बदलांचं वणन

ात केलं होतं.

वसंत ऋतूचं वणन करताना हे ीनं “जमीन िहर ागार कुरणांनी तजेलदार
िदसते. दि णेकडे थलांतर क न गेलेले प ी परत येतातआिण पहाटे
आप ा िकलिबलीनं वातावरण भा न टाकतात” असं िलिहलं होतं. 
झाडाझुडपं टवटवीत पानाफुलांनी भ न जातातआिणफळं प ायला
लागतात ामुळे ानं ी ऋतूला ानं वषातला सवात देखणा ऋतू
णलं होतं.

“पानगळी ा काळात शेतकरी येणार् ◌्या थंडीची तयारी करतात. बाजारात
खूप सारी फळं िदसायला लागतात. प ीदेखील उबदार हवे ा देशांकपे
उडायला लागतात. आता थंडी येणार हे ांना ठाऊकअसतं. िशिशरात
यातलं काहीच िदसत नाही. 

आप ाला जा आवडतं हे हे ी ा ल ातआलं. ाला सहजी िम
जोडता येत नसतं. जॉन या ा ा भावाला मा ते चांगलंच जमायचं. िम
हे ीला जजसाहेब णायचे. ाचा चेहरा नेहमी जजसारखा गंभीर
असायचा. िम ांनी ाला िदलेलं दुसरं नाव एक िविच छडी (odd stick) 
असं होतं. 

पणकॉंकॉडमधले युवक हे ी ा िनसग ेमाची शंसा करायचे. पाणी, 
िचखल, माती यात हात घालायला ाला काहीच वाटत नाही याचंही ांना
कौतुक वाटायचं.

त: ा हातांनी सगळी कामं करणारा ही हे ीची अजून एकओळख होती. 
ती कामं ाला अवगत होती. ाला लाकडा ा तुकडा िकंवा बांबूची नळी
घासून िश ी करता यायची. लाकडाचे पशु प ी तयार करता यायचे. हातोडे
आिण खळे याबाबतीतलं ाचं कौश पा न घरात ा सवजणांना हा
मोठेपणी चांगला सुतार बनेल असंच वाटायचं.



१८३३ ा साली १६ वषाचा असताना ी ऋतूम े हे ीनं रो र
नावाची एक छोटी नाव बनवली होती. उ ा ात ा शांत दुपारी
या नावेत पडून तो वॉ न तलावात तरंगत असायचा. वरती
िनळंभोर आकाश िदसायचं. कॉंकॉड शहरातले लोक हे पा न
ाला आळशी हे ी णत.

“िश ण हा मी एकआनंददायकअनुभव बनवेन..!”

करण ३ : िनसगाचा पु

“सुतार झालेला हे ी” असं भिव ातलं िच  पहायला िसंिथया 
अिजबातच तयार न ती. ित ा मनात मुलाब ल दुसरीच ं 
होती. ती ाला कॉलेजम े पाठवणार होती. यामुळे ३० ऑग  
१८३३ रोजी हे ी घरापासून १५ मैलांवर कि ज-मॅसॅ ुसेटसला 
गेला. ितथे तो हावड िव ापीठात दाखल झाला.

हावडम े ते ा २५० िव ाथ होते. ते सवजणआठव ातून सहा
िदवस खूप अ ास करायचे सकाळी अगदी पहाटे

पण िवचारात गढले ा हे ीला आपण वेळ वाया घालवतोय असं 
अिजबात बाटत न तं. अमे रकेतले मूळ रिहवासी, बाहे न 
आलेले आिण इथे थाियक झालेले लोक, या तलावात येऊन 
गेलेले आिण तलाव अिजबात गढूळ न करता परत गेलेले लोक 
अशा िवषयांवर ा ा डो ात िवचारच  चालू असायचं. 
शेकडो वषापासून या लोकांनी या तलावाचं पाणी िपऊन आपली 
तहान भागवली असेल, या ा सौदंयानं तृ  झाले असतील आिण 
पुढे िनघून गेले असतील. पण हे पाणी आधीसारखंच मधुर आिण 
तेज ी आहे. असे िवचार ा ा मनात यायचे.

. 
िदवस खूप अ ास करायचे. सकाळी अगदी पहाटे
कॉलेजमध ा चचम े ाथना असायची. ानंतर िदवसभर ते
लॅिटन, ीक, गिणत, च इ. िवषय िशकायचे.

हावडमध ा िव ा ाबरोबर हे ीची मै ी जुळली नाही. काही
िव ा ाना तो उदास वाटायचा. इतरांना तो संवेदनाशू
वाटायचा. हे ीला मा आप ा एकटेपणातचआनंद वाटत होता. 
तो चा नदी ा तीरावर भटकायचा िकंवा जवळ ा शेतांम े
िफरायला जायचा. कॉलेजमध ा एका वगिम ानंच ाला
“िनसगाचा पु ” असं नाव िदलं होतं.



लवकरच हे ीला िव ापीठात ा ंथालयानं आकिषत केलं. ितथे
५० हजारांपे ा जा पु कं होती. एका िज ासू िव ा ासारखा
हे ी ितथे िक ेक तास वाचत बसायचा. ाला आवडतील ते
प र े द वहीत िल न ठेवायचा.

कॉंकॉडचा रिहवासी असले ा रा वा ो इमसन यानं िलिहलेलं
“नेचर” हे ाचं लाडकं पु क होतं. ा छो ाशा पु कात
िनसगाब ल मांडले ा भावना हे ीला आप ा मनात ाच भावना
वाटत हो ा. “माणसा ा मनावर पिह ांदा िनसगाचाच भाव पडतो. 
तेच यो आहे” असं इमसननं िलिहलं होतं. “िनसगाला आिदआिण अंत
नाही..” असंही ानं पुढे णलं होतं. फळं फुलंआिण पशुप ी यांनी
बहरलेली हे सृ ीवैभव देवानं िनमाण केलंआहे. िनसगामुळे माणूस
अ ा क उ ती ा िदशेला वास करतो असं इमसनचं मत होतं.

दैनंिदन जीवनात ा िववंचनांपासून दूर िनसगात रममाण झा ानंतर
जगाकडे एका वेग ा ि कोनातून पहाता येतं. जग िकती संुदर आहे ते
रोज ा ताणतणावा ा आयु ातआपण िवसरतो. पण िनसगात
गे ानंतर ते जाणवतं. पहाटे िदसणारे सूयिकरण, लहान मुलांचं िनरागसगे ानंतर ते जाणवतं. पहाटे िदसणारे सूयिकरण, लहान मुलांचं िनरागस
हा , ी िकंवा वषाऋतूतलं सृ ीवैभव या सवसाधारण गो ीमंधलं
सौदंय ानंतरच जाणवतं. सवसामा गो ी अद्भुत वाटायला लागतात.

यानंतर ा काळात घडले ा िविच घटनांमुळे हे ीला आपलं िश ण
पूण कर ाआधीच हावड िव ापीठ सोडावं लागलं. १८३६ ा
वसंतऋतूत तो खूप आजारी पडला. अनेक मिहने ाला घरी रहावं
लागलं. हे ीला न ी कोणता आजार झाला होता ाची इितहासात नोदं
नाही. पण ब तेक तो िवषम र असावा. १८ ा शतकात फुफुसांवर
आ मणकरणार् ◌्या या संसगज रोगानं अनेक बळी घेतले होते. 



िश ण संप ावर हे ी आनंदात कॉंकॉडला परतला. 
आठव ात सहा रिववार असावेत असं ाला वाटायचं. 
णजे ाला ा ा ि य िनसगात वेळ घालवता आला

असता. पण ाला गुजराणही करायची होती. ासाठी तो
कॉंकॉड ा क ीय िव ालयात िश का ा कामावर जू
झाला. िजथे ९० मुलं दाटीवाटीनं एकाच वगात बसायची.

ा ा घरात ा काहीजणांचा हे ीनं िश ण सोडून ावं असाचआ ह होता. 
िश णामुळे ाची त ेत िबघडत चालली आहे असं ा सग ांचं णणं होतं. 
पण हे ीला मा हावडला जाऊनआपलं िश ण पूणकरायचं होतं. उ ा ात
कॉंकॉडम े िव ांती घेत ावर ाची त ेत जरा सुधारली. पानगळी ा ऋतूत
तो परत हावडम े दाखल झाला.

परी ेत खूप चांगले माक िमळा ामुळे १८३७ साली पदवीदान समारंभात
हे ीला ासपीठावर बोलायला आमंि त केलं गेलं. ू इं ंडमध ा इतर
रिहवाशांपे ा ाचे िवचार एकदमच वेगळे होते हे ा ा ा ानात कषानं
जाणवलं. “आप ाभोवतालचं जग केवळ उपयु अस ापे ा खूप संुदर
आहे. िनसगात ा गो ीचंा फ उपयोग कर ाचा िवचार कर ापे ा
िनसगसौदंयाचा आ ाद घेऊनआनंदात रहाणं जा मह ाचं आहे” असं तो
ते ा णाला होता. आठव ात सहा िदवस काम क न एकच िदवस िव ांती
घेणं हे ीला पसंत न तं. ही व था बदलायला हवी. फ सात ा िदवशीघेणं हे ीला पसंत न तं. ही व था बदलायला हवी. फ सात ा िदवशी
क क न माणसानं आपली कमाई करायला हवी. उरलेले सहा िदवस ानं
सु ी ावी असं हे ीचं मत होतं.

हे ीनं आप ा वगिम ांना “आ ाशी ामािणक रा न तं आयु जगावं” 
असंआवाहन केलं. संप ीची लालसा, हावरटपणाआिण ाथ पणा यातून
लोक िनसगातली संसाधनं न करत चालले आहेत अशी ाला भीती वाटत
होती. आप ा िम ांनी संप ी साठव ा ा मागे लागू नये अशी ानं िवनंती
केली. यामुळे जमीन सतत फळाफुलांनी बहरलेली आिण हवा कायम शु द
राहील असं ाचं मत होतं. 



हे ीनं नोकरी सु क न दोनआठवडेच झाले होते. ते ा शाळे ा
संचालक सिमतीतला एक सद तो कसं िशकवतंय ते पहायला आले. 
ांनी हे ीला “मुलं नीट िश शीर वागली नाहीत तर ांना सरळ चोप
ा” असं ठासून सांिगतलं. याचा हे ीला रागचआला. ानं त:वरचा
ताबा सुटला आिण हे ीनं पाच दहा मुलांना अकारण चोप िदला. नंतर
मा ानं ती नोकरीच सोडून िदली.

ानंतर ानं वहीत िलिहलं.. ”िव ाथ आिण िश क या दोघांसाठी एक
सुखद अनुभव होईल असं िश ण मी तयार करेन. ासाठी िश कांनाही
िव ा ाबरोबर िशकावं लागेल”. आप ा िव ा ाकडूनही िशकू
शकणाराच एक चांगला िश क होऊ शकतो असं हे ीचं मत होतं.

अथात बर् ◌्याच लोकांना हे ीचे हे िवचार पटत न ते. ांना हे ी
िवि वाटायचा. ानं आपलं नाव डे ड हे ी ा ऐवजी हे ी डे ड
केलं हेही लोकांना िविच च वाटत होतं. “देवानंच नाव िदलेलं असतं, ते

जमनीतले पे ल बनवणारे कारखानदार पे लीत घात ा जाणार् ◌्या
ॅफाईटम े एक िविश कारची िचकणमाती िमसळत होते असं
ा ा ल ातआलं. ामुळे पे लीतलं िशस सहज तुटत न तं. ती

माती कुठे िवकत िमळेल याचाही ानं शोध लावला. िशसाची जा
चांगली भुकटी करणारं एक यं ही ानं तयार केलं. ामुळे पे लीतलं
िशस जा मजबूत झालं.

केलं हेही लोकांना िविच च वाटत होतं. “देवानंच नाव िदलेलं असतं, ते
बदलणं यो नाही” असं ते ा जनसामा ांचं मत होतं. ामुळे तो जे ा
डे ड हे ीचा - हे ी डे ड झाला ते ा लोकांना ा ा िवि पणाची
खा ी पटली.

जे ा ाला दुसरीकडे कुठेच िश काची नोकरी िमळाली नाही ते ा
हे ीनं विडलां ा पे ल बनव ा ा कारखा ात काम सु केलं. 
ते ा अमे रकेत पे लमधलं िशस सहज तुटायचं. हे ीनं ाची गुणव ा
सुधारायचा िन य केला.

ासाठी तो हावड ा ंथालयात गेला. “पे ल” या िवषयावर जेवढी
पु कं होती ती सगळी पु कं ानं वाचली.

हे ीनं केले ा या सुधारणांमुळे कुटंुबा ा वसायातला नफा
िच ार वाढला. पण पे ली ा कारखा ात काम करायचा
हे ीला कंटाळा होता. िश काचं काम िमळव ासाठी तो मेन
(maine) या िठकाणीही गेला. पण ितथेही ाला नोकरी िमळालीच
नाही.



कॉंकॉडम े हे ी “नेचर” या पु काचा लेखक इमसनबरोबर
जा ीत जा वेळ घालवायला लागला. इमसननं ाला
आप ाकडची काही पु कं वाचायला िदली. ामुळे हे ीला
अजून काही सािह क मािहती झाले. कॉंकॉडमधले अनेक
लेखकआिण िवचारवंत इमसन ा घरी चचसाठी येत असतं. 
ां ाशीही हे ीची ओळखझाली.

इमसनआिण हे ी नेहमीच वॉ न ा तलावाकाठी िफरायला
जात. ावेळी इमसनकडून हे ीला खूप काही िशकायला
िमळालं. इमसनलाही हे ीबरोबर िफरायला आवडायचं. 
“हे ीला ा जंगलाची ितथ ा पशुप ांइतकीच चांगली जाण
आहे. बफाळ वाटांमध ासु दा अनेक पायवाटा ाला
ठाऊकआहे. कोणतं जनावर ितथून नुकतंच गेलंय हे तो
िबनचूक सांगू शकतो” असं इमसन नंतर सांगायचा.िबनचूक सांगू शकतो” असं इमसन नंतर सांगायचा.



इमसन ा घरी जमणार् ◌्या लेखकां ा गटाला “टा डटिल ” असं
नाव होतं. ा सग ांचा एका वेग ा कार ा िश णावर
िव ास होता. ेकजण काहीतरी ान घेऊनच ज ाला येतो. चांगलं
आिण स काय यांची पारख मनु ाला ज जात असते असं या सवाचं
ठाम मत होतं.
“टा डटिल ” िवचारा ा लोकां ा मतानुसार, ेक माणसा ा
अंतरा ाचा एकआवाज असतो. तो आतलाआवाज मुलांना ान
िमळवून देतो. मुलांना आप ाआतला हाआवाज सहज ऐकू येत
असतो. जी माणसं साधंसुधं आिण िनसगाशी तादा पावणारं आयु
जगतात ांनादेखील हा आतलाआवाज ऐकू येतो.

मा जसजसं वय वाढत जातं, आयु ातली धावपळ वाढते, तसं या
आत ा आवाजाशी लोकांचं नातं तुटत जातं. ौढ लोकांनीही हा
आतला आवाज परत एकदा ल पूवक ऐकावा असं आवाहनआतलाआवाज परत एकदा ल पूवक ऐकावा असं आवाहन
टा डटिल स करत असत. िनसगात रा न रोज ा काळ ा
िवसर ाचा तो एक मागआहे असं ांना वाटायचं. 
 
टा डटिल लोकआप ाजवळकायम एक डायरी बाळगत. 
मनातले िवचार ात नोदंवून ठेवत. आतलाआवाज काहीतरी
सांगायला लाग ानंतर डायरीत िलहायची इ ा होणं हे ां ासाठी
नैसिगकरी ा घडत होतं. आपणकोणआहोत, कुठे चाललो आहोत, 
आयु ात कुठे पोचायचं आहे याब लआिण त: ा अ ाब ल
जाणीव हो ासाठी डायरीतलं िलखाण हे फ एक साधन होतं. 
याच डायरीत ा िलखाणाचा काही भाग ां ा पु कांम े
डोकवायचा.

हे ीनंही डायरी िलहायचा आिण लेखक ायचा िनधार
केला. २२आॉ ोबर १८३७ रोजी वीस वषाचा असताना
हे ी डे ड थोरोनं एक नवीन वही उघडलीआिण
“आजपासून मी डायरी िलहायला सु वात केली..” ही
पिहली ओळ ात िलिहली.



“मी कॉकंॉड ा मातीचा बनलेलो नाही का?”

करण ४ : थोरो – एक िश क
१५ स बर १८३८ रोजी थोरोनं योमॅन गॅझेट या वृ प ात एक
जािहरात िदली होती. ात “एक नवीन शाळा उघडणारआहे, 
मयािदत िव ा ानाच ात वेश िमळेल” असं छापलं होतं. ही
नवीन शाळा उघडणार् ◌्या िश काचं नाव िदलं होतं.. हे ी
डे ड थोरो.

थोरो ा मनात लेखक ायची इ ा तशीच होती. पणआपले
लेखआिण पु कं िवकून लवकर पैसे िमळतील याची ाला
खा ी न ती. चांगला लेखक ायचं असेल तर वेळआिणकखा ी न ती. चांगला लेखक ायचं असेल तर वेळआिणक
दो ी गो ीचंी गरज होती. दर ान थोरोला पैसे िमळव ासाठी
काहीतरी करणं भाग होतं. ामुळे ानं त:ची शाळा सु
करायचा िनणय घेतला. हे ीचा भाऊ जॉन ाच शाळेत
िशकवायला लागला.

एकोिणसा ा शतकात ा इतर शाळांसारखी थोरोची शाळा
न ती हे उघड होतं. ब तेक सग ा शाळांम े मधली सु ी
सोडून इतर वेळी मुलं एकाच िठकाणीआप ा बाकावर बसलेली
असतं. पण हे ी आिण जॉन दरआठव ाला मुलांना घेऊन
जंगलात सहलीला जायचे. ितथे मुलांना ाणी आिण वन ती यांची
मािहती ायचे. आसपास ा न ांम े नौकािवहाराला ायचे. 
कॉंकॉडमध ा त ांम े पोहायला घेऊन जायचे.



ा ा अचूक ानामुळे “या जंगलात शंभर वषात एखा ावेळीच
घडणारी घटना जरी घडली असेल तरी ते ाही हे ी ितथे हजर असेल
आिण ाला ाब ल सगळी मािहती असेल” असं मुलं णायची. 
हे ीला ती मुलं “ िश क हे ी” णायची. सैिनक जसा ताठ उभा रहातो
तसा हे ी उभा रहायचा. सवसामा ां ा भाषेत सैिनकाला िश क
णायची प दत होती. ामुळे हे ीला िश क (trainer) हे नाव

िमळालं.

पूव ा काळी रेड इंिडयन लोकांची व ी असले ा गावांम े हे ी
आप ा िव ा ाना घेऊन जायचा. ू इं ंडचे मूळ रिहवासी असले ा
या लोकां ा िनवास थानी आता उंच गवत वाढलेलं होतं. पण कुठे
हल ा हातानं फावडं मा न माती जरा बाजूला केली तर रेड इंिडयन
लोकां ा दगडांपासून बनले ा चुली िदसतील ते हे ीला नीट मािहती
असायचं. हे अवशेष जतन ावेत णून मुलांना ते दाखव ानंतर हे ी

िनरिनराळी कामं ल देऊन पहाणं आिण त: करणं हा थोरो ा
िव ा ा ा िश णाचा मह ाचा भाग होता. ाचे िव ाथ
वृ प ां ा आॉिफसम े जाऊन वतमानप ं कशी छापली जातात
ते पहायची. बंदूक बनवणार् ◌्या कारखा ात जाऊन बंदूक कशी
तयार होते ते पहायची. भू-मापन कसं केलं जातं तेही ती मुलं
पहायला जायची. 

असायचं. हे अवशेष जतन ावेत णून मुलांना ते दाखव ानंतर हे ी
परत ां ावर माती लोटून ायचा.

रेड इंिडयन लोकांनी ितथेच व ी का केली असावी हे थोरो आप ा
िव ा ाना समजावून सांगायचा. ांना ायला पाणी िमळतअसेल ते
झरेआिण ते रा शकतील अशा डोगंरकपारीत ा गुहा शोधायला तो
मुलांना सांगायचा. ामुळे मुलं रेड इंिडयन लोकां ा जीवनशैलीचाही
अ ास करायची. िनसगाकडून जेवढंआव कअसेल िततकंच रेड
इंिडयन लोक घेत होते. िनसगाचा आपण एक भागआहोत असं ांना
वाटायचं. िनसगाला न करणं िकंवा ावर मात करणं असे िवचार
ां ा मनात िबलकुल न ते.



या शाळेत मुलांना मारायला अिजबात परवानगी न ती. ेक
िव ा ाला आपण चांगलं वागू आिण ल देऊन िशकू अशी शपथ
ायला लागायची. “तु ी इथे फ खेळायला, रकामटेकडे

बसायला िकंवा दुसरे कसे िशकतात ते पहायला येणार असाल तर इथे
येऊ नका” असं दोघं भाऊ सरळ सांगायचे. पण मुलांना िश ा करणं
ांना मा न तं. ामुळे िव ाथ नीट वागतआिण िश णात पण

चमकत.

उ ा ा ा सु ीत हे ी आिण जॉन यांनी िमळून एक नाव तयार
केली. ितला नाव िदलं “म े टा ड (Musketaquid)”. रेड इंिडयन
लोकां ा भाषेत ते कॉंकॉड नदीचं नाव होतं. मग ते दोघं नावेत िशधा
आिण अ िशजवायला भांडीकंुडी घेऊन कॉंकॉडआिण मे रमाक
न ांमधून नाव व वत ू हंॅपशायर ा देशांम े खूप िफरले.

ा देशात लोक नुकतेच येऊन थाियक झाले होते. जंगला ा
म ातच काही नवीन शहरं उभी रािहली होती. हे हे ी ा ल ात
आलं. को ा जसा रेतीची घरं बनवतो तसं हे होतं. या शहरा ा
सव बाजंूना मेपलआिण पाईनची झाडं होती ते पा न हे ीला बरं
वाटलं. “पाईनची बहरलेली झाडंआिण िकलिबलणारे प ी अशा
नैसिगक वातावरणाचीआप ा जग ाची गरज” आहेअसं हे ीनं
याब ल िल न ठेवलं होतं.



हे ी आिण जॉन यांनी एक केलेला हा शेवटचा वास ठरला. १८४०
साली जॉनआजारी पडला. ा आजारातून बरा हो ाऐवजी ाची
कृती खालावतच गेली. ाला टायफॉईड झाला होता आिण शाळेत
िशकवायला जा ाइतकी ताकदच ा ा शरीरात उरली
नाही. हे ीला एक ाला शाळा चालवायची न ती. ामुळे १८४१
साल ा माच मिह ात ानं “कॉंकॉड अॅकेडमी” ही शाळा बंद
केली.
 
आता उपजीिवकेचं साधन शोधणं या पूव ाच सम ेनं परत तोडं
वर काढलं. ा ा काही किवता कािशत झा ा अस ा तरी
ातून पैसे िमळाले न ते.

मग तो छोटीमोठी कामं करायला लागला. ात ाला करायला 
आवडत न ती अशीही काही कामं होती. एकदा तर ानं ७५ सट 

थोरो मग इमसन ाच घरात ा एका छो ा खोलीत रहायला
लागला. घरात ा कामकाजांम े तो िकती शार होता ते ानं ितथे
थो ाच काळात दाखवून िदलं. तो बागेत माळीकाम करायचा, 
धुराडी साफ करायचा. इतकंच न े तर सौ. इमसन यां ासाठी ानं
एक कपाटही तयार केलं. पण इमसनसाठी थोरो घरातली ही कामं
करणारा यापे ा खूप मह ाचा होता. इमसन ा ानं ायला
बाहेरगावी जायचा ते ा घराची काळजी ायला थोरो आहे यानं तो
िनि ंत असायचा.

इमसन ा वा ो, अॅलन, एिडथआिण एडवड या मुलांबरोबर
थोरोची चांगलीच मै ी झाली होती. तो ा मुलांम े रमला आिण
ां ात एक घिन नातं िनमाण झालं. “आ ा मुलांसाठी तो मो ा

भावासारखा होता. लवकरच तोआमचा िम , सहलीमं े मागदशकआवडत न ती अशीही काही कामं होती. एकदा तर ानं ७५ सट 
िमळव ासाठी डुकरांची घाण साफ केली होती. मना ा िनराश 
अव थेत ानं “मी आता डोगंरा ा दि णेला एक छोटी झोपडी 
बांधून राहीन. देव मला जसं ठेवेल ते मी ीकारेन” असं डायरीत 
िलिहलं होतं.
 
पण ती झोपडी बांधून रहायला जा ाआधीच इमसननं ाला
आप ा ाचीन आिण भ घरात रहायला बोलावलं. घरातली
लहानमोठी कामं आिण दु ी कर ात इमसन थोरोइतका वीण
न ता. लवकरच दोघांम े एक करार झाला. थोरो रोजआप ा
क करी हातांनी इमसन ा घराची देखभाल करायचा. ा बद ात
इमसननं ा ा अ ािसकेत बसून िलखाण कर ाची थोरोला
परवानगी िदली.

भावासारखा होता. लवकरच तोआमचा िम , सहलीमं े मागदशक
आिण नंतर ा काळात कंॅिपंग ा दौर् ◌्यांचा स ागार झाला” असं
एडवड इमसन एकदा णाला होता.

सं ाकाळ ा सुमारास सगळी मुलं हे ीभोवती जमायची. ा ा
हाताला ध न शेकोटी असले ा खोलीत घेऊन जायची. हे ी ांना
कधी आप ा बालपणात ा धाडसां ा, िकंवा ा िदवशी पािहलेली
खार, िचचंु ी िकंवा रंगीबेरंगी प ी यां ा गो ी ऐकवायचा. 



१८४२ ा जानेवारीत थोरोला ाचा भाऊ जॉन खूपआजारी
अस ामुळे अचानक इमसनचं घर सोडून जावं लागलं. जॉनला
धनुवात झाला होता. ा काळी या आजारानं अनेक जणांचा मृ ू
ायचा. ामुळे धनुवात हा गंभीरआजार मानला जायचा. काही

िदवसांपूव दाढी करताना व र् ◌्यामुळे जॉन ा बोटाला जखम
झाली होती. सु वातीला ती जखम मामुली वाटली. ानं ावर एक
कापडी प ी बांधली. पण मग ती जखम िचघळली. जॉनची अव था
उपचारांपलीकडे गेली. हे ी ा बा पाशात जॉननं ाण सोडला.

ानंतर दोन आठव ांम ेच थोरोला अजून एक ध ा बसला. 
पाच वषाचा वा ो लाल तापानं मरण पावला. थोरोला याचा खूप
िवषाद वाटला. अ थ मन: थतीत ानं “मागचा मिहना मला एक
वषाइतका दीघ वाटला” असंआप ा डायरीत िल न ठेवलं.

“सजग रहाणं हेचआयु आहे..!”

करण ५ : हेच ते आयु ..!

थोरो परत एकदा कॉंकॉडम े विडलां ा पे ल तयार कर ा ा
कारखा ात काम करायला लागले. एकीकडे ाचे हात िदवसभर
पे ली तयार कर ात गकअसायचे. दुसरीकडे मनात मा
वेग ाच गो ी आकार घेत असाय ा. ात एक िदवस जॉननं
केले ा नौके ा सफरीवर पु क िलिह ाचं ानं योजलं.

पणकामात गंुगले ा थोरोकडे िलिह ासाठी वेळच िमळत
न ता. आयु जग ाचा या न चांगला माग असलाच पािहजे असं
ाला वाटायचं. आप ाला ा कामात िबलकुल रस नाही ते काम

कर ात माणसंआयु ातला सवािधक वेळखच करतात, हे
ा ा समजुती ा पलीकडचं होतं. आपण मंु ांसारखं एकथोरो परत इमसन ा घरात रहायला लागला. पण १८४३ साली ाला

हवापालटाची गरज भासली. मग तो ूयॉकला “ ॅंटन आयलंॅड”वर
गेला. ितथे ानं काही काळ िव म या इमसन ा भावा ा मुलांना
िशकव ाचं काम केलं.

पणकाही काळातच ाला कॉंकॉडची आठवण बेचैन करायला
लागली. आप ाला आयु ात जे काही करायचं असेल ते
कॉंकॉडम े रा नच करायला हवं याची ते ा ाला जाणीव
झाली. “मा ा चपला आिण मा ा हॅटम े मी कॉंकॉडची जमीन
घेऊनच िफरतो.. मी कॉंकॉड ा मातीतच ज घेतला आहे ना..!” 
असं ानं ते ा वहीत नोदंवलं होतं.

ा ा समजुती ा पलीकडचं होतं. आपण मंु ांसारखं एक
अथहीनआयु जगतो असं ाला वाटायचं. जा ीत जा आिण
चकर अ , भ घरआिण महागडे कपडेल े अशा िन पयोगी
गो ी िमळव ासाठी आपणकाम करत रहातो असं ाचं याब ल
णणं होतं.

साधं जेवण, ासाठी लागणारं इंधनआिणशरीराला उब देणारे
साधे कपडे या मूळ गरजा भागव ासाठी काम केलं तर जा बरं.. 
असं थोरोला वाटायचं. या गरजांपुरतं काम केलं तरआयु ाचं
योजन शोधणंआिणआनंद ा ी यासाठी लोकांना वेळ िमळेल
असं ाचं मत होतं.



यासाठी थोरोनं त: एक योग करायचा ठरवला.  ानं सग ा
सुखलोलुपतेपासून मु असलेलं एक साधंसोपं आयु जगायचं ठरवलं. 
पैसे आिण इतर संसाधनं यांचा कमीत कमी वापर क न रहा ाचा ाचा
िवचार होता. ामुळे ाला िलखाणाला वेळ देता आला असता. 
अ ाचा हेतू कायआहे यावर िचंतनआिण मनन करताआलं असतं.

या कार ा आयु ाची केवळक ना मनात आ ामुळेही थोरोला
उ ाह वाटायला लागला. “आयु णजे हेच..” असं ानं िलिहलं. “हा
अनोखा योगआहेआिण ाब ल मी फारसा िवचार केलेला नाही” 
असंही ानं ते ा नोदंवलं होतं. थोरो ा या योगासाठी रहा ा ा
जागेची व था इमसननं केली. ानं वॉ न ा त ाकाठी नुक ाच
खरेदी केले ा जिमनीवर रहा ाची थोरोला परवानगी िदली.

१८४५ ा वसंत ऋतूम े आप ा वया ा २७ ा वष थोरो वॉ न ा
त ाकाठी रहायला गेला. त ाकाठी एका िठकाणी ानं एक खोलीत ाकाठी रहायला गेला. त ाकाठी एका िठकाणी ानं एक खोली
बांधली. ितथे रेतीसारखी बारीक माती खोदून एक शौचालयही बांधलं. 
इमसनआिण इतर शेजार् ◌्यापाजार् ◌्यांनी ा खोली ा िभंती आिण छत
बांधायला मदत केली. एक माणूस ा खोलीत आनंदात रा शकला
असता. “अंगावर ओ रकोट चढवणं हे िजतकं सहज घडतं िततकी ती
खोली सुस होती” असं थोरोचा एक िम णायचा.
 
अमे रकन ातं िदवस णजे ४ जुलै ा िदवशी थोरोनं ा खोलीत
रहायला सु वात केली. पलंग, टेबल, खुच आिण यंपाकासाठी थोडी
भांडीकंुडी असं मोजकंच सामान ानं आप ाबरोबर नेलं होतं. 
आप ाला अ ंत साधंसुधं आयु जगायचंआहे याची तो त:लाच
सारखी आठवणक न देत होता. हे साधंसुधं आयु च ीगत
मु तेकडे घेऊन जाईल याची ाला खा ी होती.



या नवीन घरात थोरो रोज सकाळी लवकर उठायचा. पहाटे ा वेळी
आपलं शरीरआिण मन फु त असतं आिणआधी ा िदवसात ा
िचंता आिणकाळ ा नाहीशा झाले ा असतात असं ा ा ल ात
आलं. ते ा ा खर् ◌्याखुर् ◌्या संपूण जागृताव थेत ा ा मनात
नवीन िवचार ु रायला लागत. “अशा सकाळी या जागृताव थेत मा ा
मनातही एक पहाट पालवते” असं ानं मना ा या अव थेब ल िलिहलं
होतं.

“खूप तुरळक लोकांनाच अशा जागृती ा अव थेचा अनुभव येऊ
शकतो. ामुळे अनेकजण रोज नवीन काहीतरी िशक ाची, 
िवचारां ा क ा ं दाव ाची संधी घालवतात. खरं तर ही जागृत
अव था असणं हे िजवंत माणसाचं ल णआहे”  असं थोरोचं णणं
होतं. 

सकाळपासून थोरोची िदनचया ठरलेली होती. तो आपली खोली झाडून
पुसुन ायचा. बागेत काम कर ाइतकी बाहेर हवा चांगली असेल तर
ते काम करायचा. “बागेत ा झाडाझुडपांवर माझं ेम होतं. ते मला
इथ ा धरणीशी जोडून ठेवतात. मला ातून अपार उजा िमळते” असं
ाचं णणं होतं.



िहवा ात थोरो पैसे िमळव ासाठी छोटीमोठी कामं करायचा. 
इमारतीचंी कंुपणं दु करणं, रंग देणं अशी कामं तो करायचा. एका
माणसासाठी ानं धुराडं बांधलं तर दुसर् ◌्यासाठी लाकडं ठेव ासाठी
गोदाम बांधून िदलं. सहाआठवडे काम क न तो वषभर गुजराण होईल
इतके पैसे कमवायचा. “आपणजर बु दीचा वापर क न साधंसुधं आयु
जगायचं ठरवलं तर गुजराण होणं काही अवघड नाही. उलट ते हसतखेळत
जम ासारखं आहे” असं थोरो णायचा.

वषातले काही िदवस मा सृ ीचं प खूप लोभसअसायचं. ते ा काम
करणं बरोबरच नाही. “ सृ ीसौदंय ाहाळ ाऐवजी काम कर ासारखी
कुठलीच तडजोड अशा देख ा िदवसांम े करणंच श नसायचं” अशा
ा िदवसां ा ाला आठवणी याय ा.

सकाळ ा कोव ा उ ात प ांचा िकलिबलाट ऐकत तो घराबाहेर

थोरोला त ात नौकािवहार करायला आिण
िटकासार ा पारदशक पा ात लगबगीनं

चमचमणार् ◌्या मासो ा पहायला खूप आवडायचं.
“ ी ात ा उ सं ाकाळी मी मा ा नौकेत बसून
बासरी वाजवायचो” असं ानं िलिहलं होतं. “मासो ा
मा ा होडीकडे आकिषत झा ानं ित ा चारही बाजंूना
िवहरत असाय ा. पा ातलं चं ाचं ितिबंब पा न चं ा
पा ा ा तळाशी पडले ा काट ांम े लपायचा य
करतोय” असं वाटायचं अशी सुरेख वणनं ानं केलेली
आहेत.
"

सकाळ ा कोव ा उ ात प ांचा िकलिबलाट ऐकत तो घराबाहेर
िक ेक तास शांत बसायचा. देवदारआिण इतर उंच वृ ां ा सावलीत तो
िनवांत असायचा. वॉ न त ाकडे जाणार् ◌्या र ावर जंगलात ा
बेरीजचा खच पडलेला असायचा. ा बेरीजचे रंग मोहक असले तरी
चवीला मा ा आंबट असाय ा. ितथे थोरो चुपचाप बसून रहायचा. 
बाहेर ा झाडांवर िफरणार् ◌्या आिण खोलीत ा खड ांमधूनआत
बाहेर मु संचार करणार् ◌्या प ां ा म े ाला यायचं नसायचं.



थोरो वॉ न ा त ाकाठी अगदी एकटाच रहात असला तरी ाला
कधी एकाकी वाटत नसे. अधूनमधून तो आप ा कुटंुिबयांना भेटायला
शहरात जायचा. इमसन ा कुटंुबातले लोक ा ा त ाकाठ ा
घरात जेवण करायचे. जंगलात फेरफटका मा न बेरीज गोळा करायचे.

इतरही काही लोक ाला भेटायला यायचे. ”मी जंगलात रहात असताना
िजतके लोक मला भेटायलाआले, िततके लोक मा ा आयु ात परत
कधीचआले नाहीत” असं ानं िलिहलं होतं. कॉकॉड ा लोकांना शहरी
आयु ातून िनवांतपणा हवा असेल तर ते वॉ न ा त ाकाठी यायचे. 
ापैकी अनेकजणांना थोरोशी बोलायचं असायचं. ते ा ा घरी जायचे. 

जंगलात एक ा रहाणार् ◌्या या माणसाब ल ांना कुतूहल असायचं. 
मु आयु ा ा शोधात जंगलात येणार् ◌्या या अनो ा लोकांना थोरो
खरे या ेक णायचा.

“एकही झाड िकंवा झुडुप न होऊ नये, कोण ाच प ा ा अं ाला
ध ा लागू नये” अशी थोरोची िशकवण ा मुलीला चांगलीचआठवते.
 
कधी कधी गुलामिगरी ा थेतले गुलाम अस होऊन थोरो ा घरी
यायचे. ते सवजण “भुयारी रे े”मधून कॅनडाला जायचे. “भुयारी रे े” 
नावाचं एक गु दल होतं. ातले सद या गुलामांना गुलामिगरी ा
बाहेर पडून उ रेकडे पोचवायला आिण मु आयु जगायला मदत
करायचे. आप ा कुटंुबात ा इतर सद ां माणेच थोरोलाही
गुलामिगरीची था न ायला हवी होती. तो या भेदरले ा लोकांना
रा ीपुरता हवा असलेला आसरा ायचा. िशकारी कु ांमुळे घाबरले ा
को ासारखे ते भीतीमुळे सतत सावध रहायला िशकलेले असायचे.

वॉ न ा त ाकाठी फ एक साधंसुधं आयु जगणं एवढंच थोरोचं
उि न तं. ाला लेखनही करायचं होतं. वषभरात ानं जॉनबरोबरअशाच अनो ा लोकांम े एक ी होती खूप सारे केस डो ावर

असलेला लाकूडतो ा अलेक थे रयन. अलेकपे ा सा ा सरळ
भावाचाआिण नैसिगकत:च अंत:करणात भलाई असलेला माणूस

िमळणं अश होतं असं थोरोनं िल न ठेवलं होतं. अलेक ा मांसल
मानेवर उ ानं च े पडले होते. सरळ भावा ा अलेकला एखादी गो
खूप आवडली िकंवा मजेदार वाटली तर हसताना तो जिमनीवर लोळण
ायचा.

कॉंकॉडमधली मुलंही थोरोकडे येत असत. ां ाबरोबर तो कायम
उ ाही िश का ा भूिमकेत असायचा. एका मुलीनं ाब ल.. 
“आ ाला तो जंगलात ा मधुर बेरीज, लपलेली घरटी, दुिमळ फुलं
अशा गो ी दाखवायचा” असं सांिगतलं होतं. ही मुलं थोरोकडून
िनसगावर ेम करायला िशकत होतीच पण िनसगाचं र णआिण संवधन
करायलाही िशकायची. 

उि न तं. ाला लेखनही करायचं होतं. वषभरात ानं जॉनबरोबर
केले ा नौके ा सफरीवर एक पु क िलिहलं. “कॉंकॉंडआिण
ममॉक ा न ांम े घालवलेला एकआठवडा” असं ा पु काचं नाव
होतं. ानंतर जंगलात ा आप ाआयु ावरही ानं पु क
िलहायला सु वात केली. 

या पु कातून ानं आपण ितथे कसे रहात होतो, ितथे भीती िकंवा
एकटेपणा का जाणवला नाही ाब ल िलिहलं होतं. थोरो आप ा
योगातून काय िशकला ते या पु कात होतं. ामुळे वाचकांना
आप ाआयु ात तसेच योग करायला ेरणा िमळू शकत होती.
ा पु काचं नाव होतं “वॉ न..!”



“नवीन भूभाग शोधायला कोलंबसासारखं ा..”

करण ६ : एक िज ासू वासी

वॉ न या पु कात हे ी थोरोनं त ाकाठी तीत केले ा
आयु ाब ल सिव र िलिहलं होतं. िनसगाची अनेक गुिपतं
िनसगासमवेत रािह ानं ाला कळली होती. जीवनमृ ू ा
आवतनाब लही ानं ल पूवक जाणून घेतलं. ऋतूच ामुळे
सृ ीत घडणारे बदलही ाला बारकाईनं जाणवले होते.

“जीवो जीव जीवनम” ही जंगलात ा ा ांची साखळी ाला
ितथेच कळली. बेडकांची अंडी उब ानंतर त ात बेडकांची
िप ंच िप ं िदसायची. इत ा जा सं ेनं ज घेत ामुळेच

ा ांचं कोणतं शारी रक वैिश ांना त:चं र ण
करायला मदत करतं हे जाणून ायला थोरोला खूप
आवडायचं. उदाहरणाथ, िहवा ात ा एका सं ाकाळी
एक ससा थोरो ा घराजवळ येऊन चुपचाप बसला होता.

िप ंच िप ं िदसायची. इत ा जा सं ेनं ज घेत ामुळेच
बेडकां ा जातीचं अ च िटकून रहातं. याच बेडकां ा
िप ांमुळे इतर ा ांना भरपूर अ िमळायचं. बग ांसारखे
प ीदेखील बेडकाची िप ं पोटभर खायचे.

ाणी असे मरताना पा न थोरोला दु:ख ायचं. जंगलात
र मांसाचा सडा पडतोय असं ाला वाटायचं. पण यामुळे
कोणतीच एक जाती बेसुमार वाढत नाही हे ा ा ल ातआलं. 
िनसगाचा समतोल असा राखला जातो. ज मृ ूचं हे च
िनसग व थेचा एक अिवभा भाग होता.

ा सशाचे लांब कानआिण ती ण नाक असलं तरी तो अगदी
अश आिण दुबळा होता. थोरोला तो एकदम असहा आहे
असं वाटत होतं. पण थोरोनं ा ा िदशेनं एक पाऊल टाकताच
टुणकन उडी मा न तो बफाव न पळत दूर गेला. सशाचं शरीर
दुबळं होतं पण तेआजारामुळे न तं तर शरीराचं वजन कमी
अस ानं संकटात तो पटकन दूरपयत पळू शकत होता हे
थोरोला कळलं. “ ाचा हडकुळेपणा अकारण न ता” असं
थोरोनं वहीत नोदंवून ठेवलं.



थोरो िनसगसौदंयामुळे मं मु ायचा. मासो ांचे रंगीबेरंगी
रंगदेखील संुदर िदसायचे. िपकरेल हा मासा तर खूपच संुदर
अस ाचं ा ा ल ातआलं. “िपकरेल ा भोवताल ा
पा ाचाही रंग बदल ासारखा िदसायचा. िपकरेलचा रंग
देवदारा ा वृ ांसारखा िहरवाही नाही, दगडांसारखा राखाडीही
नाही आिणआकाशासारखा िनळसरही नाही. िपकरेलचा रंग
एखा ा फुला ा रंगासारखा, म ांसारखा िकंवा मो ांसारखा
तेज ी होता” अशी नोदं ानं केली होती.

िनसगात माणूस एकटा नसतो याची खर जाणीव थोरोला होत
होती. कॉंकॉड ा जंगलात पूव रहाणार् ◌्या रेड इंिडयन
लोकांसारखाच तो िनसगाचाच एक भाग झाला होता. “िनसग
आिण माणूस हे वेगळे नाहीत. प ांनादेखील मी ांचा शेजारी
वाटायला लागलो” असं ानं िलिहलं होतं.वाटायला लागलो” असं ानं िलिहलं होतं.
 
वॉ नचं शांत प डलेलं तळं थोरोला सतत सोबत करायचं. 
ऋतूमानानुसार ात होणार बदल ाहाळणं हा थोरो ा
आवडीचा भाग होता.

वॉ नचं तळं खोल होतं. ामुळे उ ा ातही कडकऊन पडलं
तरी ाचं पाणी थंड असायचं. उ ा ातली एखा ा दुपारी
वॉ नचं तळंआरशासारखं आिण देखणं िदसायचं.

नो बर ा मिह ात त ात ा पा ावर छोटे खळगे िदसायचे. 
पावसा ा पा ानं पडावेत तसे ते खळगे ात पच नावाचे
िपवळसर िचमुकले मासे पा ात खेळत अस ामुळे िदसायचे.

थंडीत पा ाचं बफ झा ावर ावर
ओथंबून थोरो बफातले पा ाचे
बुडबुडे पहायचा. हे बुडबुडे चमकायचे. 
ते ा बफात चेहर् ◌्याचं ितंिबब सु दा

िदसायचं.



वसंत ऋतूम े त ा ा भोवती झाडांवर पालवी फुटायची. 
काही झाडांवर क ा फुलायला लागाय ा. मेघा ािदत
आकाशातून मधूनच डोकावणार् ◌्या सोनेरी सूयिकरणांमुळे
त ावर, झाडांवर, पहाडांवर िदसणारा काश मनमोहक
असायचा.

वॉ न हा ध र ीचा एक डोळा असावा अशी थोरो क ना करायचा. 
त ाकाठी उगवलेली झाडं ा डो ा ा पाप ा, भोवतालचे पहाड
या भुजा असा ात अशीदेखील ा ा मनात क ना यायची. आप ा
जवळ उ ा असले ा ी ा डो ातआपलं ितिबंब िदसतं तसं
ा डो ात थोरोला आपलं ितिबंब िदसायचं. िनघून गेले ा काळा ा

ओघातआप ात िकती बदल झालेत ते ितिबंब बघून थोरोला
जाणवायचं.

तो त ण असताना वॉ न कायम पी संुदरआिण अ श अव थेतच
रािहलअसं थोरोला वाटायचं. “मी इथे पिह ांदा नौकािवहारासाठी
आलो ते ा ते तळं सव बाजंूनी पाईनआिणओक ा घनगद झाडांनी
घेरलेलं होतं” असं ानं िलिहलं होतं.

पण माणसं ही नैसिगक साधनसंप ी न क शकतात असं थोरो ा
नंतर ल ातआलं लोकांना लाकडापासून तयार झाले ा गो ीचंी गरज
पण माणसं ही नैसिगक साधनसंप ी न क शकतात असं थोरो ा
नंतर ल ातआलं. “लोकांना लाकडापासून तयार झाले ा गो ीचंी गरज
होती. वॉ न ा त ाजवळ ा जंगलात बेसुमार वृ तोड ायला
लागली होती. लाकूडतोडे हे जंगल धी ा गतीनं संपवत चालले आहेत.. 
खूप सारी झाडं तोड ामुळे या वनात पूव सारखं भटकायचाआनंद मला
आता अनेक वष घेता येणार नाही” अशी खंत ा ा वहीत उमटलेली
िदसते.
 
झाडं तोड ामुळे ितथलं िनसगसौदंय तर संपत होतंच पण व ा ांचं
आयु देखील धो ातआलं होतं. “प ांची घरटीच जर न झाली तर
ितथे आता प ांची िकलिबल ऐकू येईल अशी अपे ा तरी कशी करता
येईल?” असं थोरोचा होता. 



माणसं या िनसगाचं इतर अनेक कारे नुकसान करत होती. 
त ाकाठी रे ेचे ळआले होते. रे ेची िश ी ऐकून थोरोनं
“शेतकर् ◌्या ा गो ाभोवती बिहरी ससाणा िकंचाळत
अस ासारखं वाटतं“ असं िलिहलं होतं. ितकडे कॉंकॉंडचे नाग रक
आप ा शहरात पा ाची व था कर ासाठी वॉ न ा
त ापासून पाईपलाईन टाकायची तयारी करत होते.

लोकांचा िनसगाकडे पहा ाचा ि कोन कायआहे ते समजावून
घे ाचा थोरो य करत होता. अनेक लोकांना जंगल एक भयंकर
आिण अप रिचत िठकाण वाटायचं. लोकांना जंगलातून िमळणारं
लाकूड, धातू आिण इतर उपयोगी व ू ह ा हो ा. पण िनसगाचं
मह या न िक ेक पट अिधकआहे असं थोरोचं मत होतं.

थोरोनं आप ा वाचकांना जीवनात काही योग करायचा स ा िदला
होता. “समोर येईल तसं आयु जग ापे ा आयु ाची सफर एका
िज ासू वाशासारखी करा. कोलंबसानं जसं जहाजातून नवीन भूभाग
शोधले तसे तु ी तुम ा मनात नवीन बेटंआिण नवीन भूभाग शोधत
रहा.. मा ते ापार कर ासाठी नसतील, तर िवचार वृ हो ासाठी
असतील” असा संदेशन ानं िदला होता. 

थोरो जे ा त ाकाठी रहायला आला होता ते ा ा आयु ातलं मोठं
वळण होतं. आजूबाजू ा डहा ा बाजूला क न ानं
झाडाझुडपांमधून चालायला सु वात केली ते ा ाला रोमहषक ं
आिण मधुरआवाज पहायला आिण ऐकायला िमळाले. नवीन िवचार
आिण नवीन संवेदना ा ा मनात जागृत झा ा. पण लवकरच
वॉ नचं घर ाला सवयीचं झालं. घरापासून त ापयत जायला एक
पायवाटही तयार झाली होती.

वॉ ़ डन म े ानं घालवले ा वेळामुळे ाला आयु ाब ल 
मह ाची गो  ल ात आली होती. नवनवीन अनुभवांमुळे लोकां ा 
िवचारात बदल घडतो. ामुळे ांना नवीन गो ी िशकायला आिण 
त:चा िवकास क न ायला संधी िमळते. याचा प रणाम णून 

ते खर् ◌्या अथानं सजग आयु  जगायला लागतात.
 
“आप ाआयु ात िकतीही ळले असले तरी लोकआप ा सवयी
बदलू शकतात” असं थोरो णायचा. “आप ा शेताभोवती उंच
िभंती बांध ा तर ातआपलंआयु मयािदत होऊन जाईलआिण
आपलं दैव सुिनि त होईल असं मानणं चुकीचं आहे” असं थोरो
णत असे.

पायवाटही तयार झाली होती.

पण ा पायवाटेनं ाचं मन ु झालं न तं. ाला मनात ा
िवचारांची काळजी ा ळले ा पायवाटेपे ा जा होती. आपलं
दैनंिदनआयु आिण सभोवतालचं वातावरण ाला सवयीचं झालं होतं. 
ा ा मनात नवीन िवचार येणं जवळपास बंद झालं होतं. यामुळेच

“आप ाला समाधान वाटेल असं एक सवयीचं आयु आखून लोक
िकतीआ होतात” याचं ाला आ य वाटायचं.

१८४७ ा ी ऋतूम े एक गो थोरो ा ल ातआली. ती णजे
ाला त:ची उ ती क न ायची असेल, पूणपणे िवचारां ा

पातळीवरही िजवंत रहायचं असेल तर परत एक मोठा बदलआव क
होता. हे छोटं तळं सोडायची आता वेळ झाली होती.



“मी ा कारणासाठी जंगलात रहायला गेलो, ाच
कारणासाठी मी ितथून िनघालो” असं वॉ न या पु कात
ानं िलिहलं होतं. “मलाआयु समृ द कर ासाठी

अनेक वेगवेग ा प दतीत जगायला हवं होतं, या एका
कारे जग ासाठी मी या न जा वेळ देऊ शकत
न तो असं मला वाटायला लागलं” हे ाचं मत होतं.

६ स बर १८४७ या िदवशी थोरोनं वॉ नचं तळं सोडलं. 
ाला ितथे येऊन दोन वष, दोन मिहने आिण दोन िदवस

झाले होते. तो ते ा ३० वषाचा होता. काहीतरी नवीन योग
करायची ा ा मनात उ ुकता होती.

“मृ ू तुम ा ितत ाच जवळआहे.. िजतका मा ा जवळआहे..”

करण ७ : एका दूर ा देशात

१८४६ ा जुलै मिह ात वॉ न त ाकाठी रहात असतानाच
थोरो एक िदवस कॉंकॉडला गेला. ानं आपले बूट चांभाराकडे
दु ीला िदले होते. ते ायचे होते. कॉंकॉडमध ा आप ा
शेजार् ◌्यांनाही ाला भेटायचं होतं. थोरोनं ा शहराला
“आकाशवाणीचं एक मह ाचं क ” असं नाव िदलं होतं. ितथे
कानगो ी एकाकडून दुसर् ◌्याकडेआिण एका वतमानप ाकडून
दुसर् ◌्या वतमानप ाकडे वास कराय ा. जंगलात ा पानांची
सळसळ िकंवा बेडकांचा उ रव ऐकून ाला िजतकी मजा

अथात वॉ न ा त ाकाठी िमळालेलं िश ण ा ा
मनात कायम होतं. ानं तेचआप ा वाचकांनाही
सांिगतलं होतं..

जर कोणी िनभयतेनं आप ा ां ा िदशेनं वास
करायला सु वात केली, आपलंआयु आप ा मनात ा
क ने माणं जगायचा य केला, तर इतरांना सहजपणे
ा न होणारं यश ाल लाभेल इतकं तर कमीत कमी मी
मा ा या योगांमधून िशकलो..

सळसळ िकंवा बेडकांचा उ रव ऐकून ाला िजतकी मजा
यायची िततकीच मजा कधी कधी थोरोला ा ग ा ऐक ात
यायची.

जुलैत ा ा सं ाकाळी थोरोची सॅम ेप या हवालदाराशी
भेट झाली. पण ेप ते ा ग ा मार ा ा मूडम े न ता. 
याऊलट “थोरोनं गेली सहा वष ीकर भरलेला नाही” अशी
ानं त ार केली. वीस ते स र वषा ा दर ान ा ेक

माणसाला हा कर अिनवाय होता. थोरोनं हा कर लगोलग भरला
नाही तर ाला तु ं गाची हवा खावी लागेल असं ेप नं थोरोला
धमकावलं.



थोरोनं आपला कर मु ामच भरला न ता. गुलामिगरीला संमती देणार् ◌्या
सरकारकडे कर भरायची ाची इ ा न ती. यािशवाय, ते ा अमे रका
आिण मे को यां ात यु द चाललं होतं. या यु दातून दि णेकडे गुलाम
बाळगणार् ◌्या सावकारांसाठी अमे रका जा भूभाग हडपायचा य
करत होती असं थोरोचं मत होतं. तो ा यु दा ा चंड िवरोधात होता. कर
भ न ा यु दाला मदत करायची ाची िबलकुल इ ा न ती. 

काय ाचं पालन कर ाऐवजी आप ाआ ाचा आवाज ऐकायचा असा
थोरोचा िन य होता. “अमे रकेनं गुलामिगरीची था न केली आिण
मे कोबरोबरचं यु द संपव ानंतर कर भरणार” असं ाचं णणं होतं. 
तु ं गातच जायचा असेल तर तो णाला, “सॅम, मी लगेच तु ं गात
जायला तयार आहे.”

अखेरीस ा हवालदारानं थोरोला पकडलं. ाला कॉंकॉड ा कारागृहातअखेरीस ा हवालदारानं थोरोला पकडलं. ाला कॉंकॉड ा कारागृहात
नेलं. ा इमारतीला मोठमो ा दगडी िभंती, लोखंडआिण लाकूड यांचे
मजबूत दरवाजे होते. आयु ाचा अथ सवतोपरी जाणून घे ाची इ ा
असले ा थोरोला ा िदवशी तु ं गात ा आयु ाब ल जाणूनआिण
समजून ायचं होतं. तु ं गात एक रा घालवणं णजे थोरोसाठी
क नेतही िजथे कधी पोचलो नाही, तशा एखा ा अनोळखी देशाची सफर
कर ासारखं होतं.

तु ं गा ा खडकी ा गजांपलीकडून कॉंकॉंड ा र ांवरचे आवाज रा ी
थोरोला ऐकू येत होते. बराकीत ा दुसर् ◌्या कै ाशी ग ा मारत
असताना ाला एका शेताला आग लाव ा ा गु ाखाली पकड ाचं
थोरोला कळलं. ग ा मारताना तो इतका चांगला वाटत होता. ामुळे ानं
ती आग जाणून बुजून लावली असेल असं थोरोला वाटलं नाही. िसगारेट
ओढताना झोप लागली आिण थोटुक िवझवायचं रािह ानं आग लागली
असावी.



हे ीला पकड ाची बातमी लवकरच थोरो ा कुटंुिबयांपयत पोचली. 
रा ी थोरो ा कोण ातरी नातेवाईकानं हवालदाराकडे येऊन कर
भरला.

दुसर् ◌्या िदवशी ेप थोरोला सोडून ायला तयार होता. पण
थोरोनंच तु ं गातून जायला नकार िदला. सग ांना आप ा कैदेब ल
मािहती ावी अशी ाची इ ा होती. यामुळे लोकांचं ल
गुलामिगरी ा कु थे ा िवषयाकडे वळेल अशी ाला आशा वाटत
होती. पण सॅम ेप ाला णाला, “हे ी, तू बाहेर जाणार नसलास
तर मला जबरद ीनं तुला बाहेर काढावं लागेल. तू आता इथे रा शकत
नाहीस”.

थोरो तु ं गाबाहेर आलाआिणकाही िम ांबरोबर जंगलात बेरीज
तोडायला िनघून गेला. तु ं गात ा ा एका रा ीब ल ानं नंतर एक

१८५९ साल ा आॉ ोबरम े थोरो आप ा कुटंुिबयांबरोबर
रा न घरातली छोटी मोठी कामं करत होता. ते ा जॉन ाऊनला
गुलामिगरीची था संपव ासाठी कोणता माग अवलंबायचा आहे हे
ा ा ल ातआलं. ाऊननं आप ा साथीदारांबरोबर “हापस

फेरी” या िजिनयामध ा सरकारी ह ारखा ावर ह ा
के ाची बातमी कॉंकॉडपयत पोचली. या ह ामुळे गुलामांम े
बंड कर ाचं धैय येईल अशी ाला आशा होती. ांना गुलामिगरी
बेकायदेशीर असेल असं एक नवीन रा ही थापन करायचं होतं.

पण ाऊनची योजना सफल होऊ शकली नाही. अमे रकन
सै ानंच ाऊन ा सहकार् ◌्यांचा पराभव केला. ात अनेकजण
मारले गेल िकंवा पकडले गेले. खु जॉन ाऊनला जखमी अव थेत
पकडून तु ं गात डांबलं. ा ावर जबरद पहारा बसवला होता.

तोडायला िनघून गेला. तु ं गात ा ा एका रा ीब ल ानं नंतर एक
लेख िलिहला. “सामािजक असहकाराचं कत या िवषयावर ा ा
लेखात चुकी ा काय ांना अनुस न वाग ापे ा आप ाआ ाचा
आवाज ऐका असं आवाहन केलेलं होतं. जा ीतजा लोकांनी तसं केलं
तर शांतते ा मागानं हवा तो बदलआणता येईल असं ाचं मत होतं.”

१८५७ साली थोरोनं परत एकदा गुलामिगरीची था संपव ासाठी काम
सु केलं. जॉन ाऊन नावाचा गुलामिगरी ा थे ा िवरोधात लढणारा
नेता या कामासाठी आिथक मदत जमवायला कॉंकॉडम े आला होता. 
गुलामां ा सुटकेसाठी बळाचा अवलंब सु दा करावा या मताचा ाऊन
होता. पण हे कसं करायचं याब ल ा ाकडे पणा न ता. 
थोरोकडे फारसे पैसे न ते पण ाऊनला ानं इतर कारे मदत केली.

२ िडसबर १८५९ रोजी जॉन ाऊनला फाशी झाली. थोरोनं यावर
“सरकारनं फ ाऊनला मारलं आहे, ाची मोहीम चालूचआहे“ 
असं िलिहलं होतं. “ ाऊनआधी ापे ा आ ा जा िजवंत आहे” 
असं थोरोनं पुढे णलं होतं. “तो लोकां ा मनात अजून िजवंतच
आहे. तो आता लपूनछपून काम करत नसून िदवसाऊजेडी
जनतेम े मु पणे काम करतोआहे.”

१८६० सालापयत गुलामिगरीचा हा वाद देशाला िस ल वॉरकडे
घेऊन चालला होता. पण ापूव या गुलामिगरी ा थेिव द
आवाज उठवणार् ◌्या हे ी थोरोचं या यु दा ा बात ांकडे
अिजबात ल न तं. तो िवषम रानं आजारी होता.



आयु भर तो जे करतआला होता तेच ानं केलं. तो परत
िनसगा ा साि ात जायला लागला. ाला बरं कर ाची आिण
अंगात बळ दे ाची मता िनसगाकडेच होती.

ासाठी ानं रा ी ा वेळी फेरफटका मारायला सु वात केली. 
ाला अंधारात िदसणारी ं आिण ऐकू येणारे आवाज अनुभवायचे

होते. ाला प रिचत असलेलं कॉकॉड शहर रा ी ा वेळी एकदम
अनोखं आिण अनोळखी भासायचं. “ते ा र े ओळख ासाठी
मला र ांवरची झाडं पहावी लागायची, र ा नसेल ितथे पायवाटेवर
सावकाशपणे चालतओळख पटवून ावी लागायची..” असं तो
णायचा.

१८६० ा वसंत ऋतूम े थोरो िमनेसोटाला गेला. ितथली कोरडी
हवा फुफुसांमधलं इ े न बरं करेल अशी ाला आशा होती. पण

मृ ूशी झंुजत असताना थोरोला कधीच भीती वाटली नाही. “मी
लहान अस ापासून एक िदवस मला मृ ू येणार याची मला
जाणीव होती. ामुळे मला आता िनराश वाटत नाही” आप ा
एका िम ापाशी तो णाला होता.. “मृ ू मा ाइतकाच
तु ाही जवळआहे..!”

ाला िम ांना भेटून बरं वाटायचं. पण शेजारपाजारची लहान
मुलं ाला भेटायला यावीत असं ाला कषानं वाटायचं. “ती
मला माझीच मुलं अस ासारखीच ि य वाटतात..” असं ानं
मा केलं होतं.

६ मे १८६२ ा सकाळी झोपून उठ ावर थोरोची कृती
खूपच वाईट झाली होती. तो मूस, इंिडयन असे शहवा फुफुसांमधलं इ े न बरं करेल अशी ाला आशा होती. पण

तो कॉंकॉडला परतआला ते ा ाची कृती आधीपे ा जा
िबघडलेली होती. “िनरोगी होणं काय असतं हे मी िवस न गेलोय
इतका काळआता मी आजारीचआहे” असं ानं याब ल िलिहलं
होतं.

थोरोनं आप ा आयु ाचे अखेरचे काही मिहने आप ा पूवजां ा
घरातच काढले. अश पणामुळे िजना चढ ाचीही ताकद ा ात
उरली न ती. ाचे िम ाला भेटायला येत होते. हवालदार सॅम
ेप पण एकदा भेटायला आला होता. “मृ ूश ेवर ा

कोण ाच माणसाला आपण इतकं शांतआिण स पािहलं नाही” 
असं नंतर सॅमनं इमसनला सांिगतलं होतं.

खूपच वाईट झाली होती. तो मूस, इंिडयन असे श
कुजबुज ा रात उ ारत होता. आपण मेन ा जंगलात
आहोत असे ाला भास होत असावेत. मग ानं डोळे िमटले, 
ते कायमचेच. थोरो मरण पावला.

ाला कॉंकॉड ा छो ाशा क ानात दफन केलं. ा ा
सा ासु ा कबरीवर फ एकचश होता : हे ी.



“चला, आपण या नूतन जगाला नूतनच ठेवू..”

करण ८ : जीवनाचा पद ास

ाचा मृ ू होईपयत हे ी डे ड थोरो लेखक णून फारसा गाजला
नाही. “कॉंकॉडआिण मे रमाक न ांम े एकआठवडा” या
पु का ा मूठभर ती खप ा हो ा. जा ीत जा दोन हजार
लोकांनी “वॉ न” हे पु क वाचलं होतं. थोरो िजवंत असताना ा ा
लेखनाचं मह खूप कमी लोकांना ठाऊक होतं.

एकाच ीनं थोरोला खरोखर जाणलं होतं, ती ी णजे रा
वा ो इमसन. थोरो ा शवया े ा वेळी इमसननं “हे ीची कीत
जगभर पसरेल” असं भिव वतवलं होतं. “आपण एक महान सुपु
गमावला आहे याचं देशाला भानच नाही” असं इमसन णाला होता.

ा लोकांनी हे लेख वाचले ापैकी एक महा ा गांधीही होते. ांनी
इं ंडपासून भारत तं ावा यासाठी असहकारा ा आंदोलनाचं
नेतृ केलं होतं. “थोरो ा िवचारांचा मा ा आंदोलनावर िन:संदेह
भाव होता” असं गांधीजीचंं णणं होतं. मािटन ूथर िकंगनंही हा लेख
वाचला. तो वंशभेदआिण अमे रकेत िन ो लोकांबाबत होणार् ◌्या
भेदभावावर अिहंसे ा मागानं णजे बिह ार, धरणंआिण दशनं
क न िवरोध करत होता.

पण थोरो ा ा पु काचा लोकांवर सवात जा भाव पडला - ते
आहे “वॉ न”. ब मोल िनसगाला ा ा मूळ पात अ श ठेवून
ाचं मोल जाणून ाचा आनंद लुटायला हवा हे या पु कानं जगाला

िशकवलं.

वॉ न ा एका वाचकानं या पु काची तुलना एका त ाशी केली
होती. “थंडावा आिण ताजेपणा देणारं हे पु कआहे” असं ानं िलिहलंगमावला आहे याचं देशाला भानच नाही” असं इमसन णाला होता.

इमसनचं भिव तंतोतंत खरं ठरलं. हे ी मरण पाव ानंतर काही
काळातच “अटलांिटक मािसका”नं ाचे काही लेख कािशत केले. 
“वॉ न” हे पु क थो ा काळातच लोकि य झालं. ा ा अनेक
आवृ ा िनघा ा. “कॉंकॉडआिण मे रमाक न ांम े एकआठवडा” 
या पु का ाही अनेकआवृ ा कािशत झा ा. १९०६ साली थोरोची
डायरी पण कािशत झाली. २० लाखांपे ा जा श सं ा असले ा
या डायर् ◌्या १४ भागात कािशत झा ा

“सामािजक असहकार” या िवषयावर ानं िलिहलेले लेख त ालीन
ने ांना शांततापूण बदल घडव ासाठी ेरक ठरले.

होती. “थंडावा आिण ताजेपणा देणारं हे पु कआहे” असं ानं िलिहलं
होतं. दुसर् ◌्या एका वाचकानं “या पु का ा ेक पानावर नमिवनोद
आिण सखोल िवचार असं दो ी अस ामुळे ते प रपूणआहे” असं
िलिहलं होतं. ई.बी. ाईट या “शाल टस वेब” या पु का ा लेखकानं
“वॉ न हे जीवना ा पद ासात सामील हो ाचं आमं णआहे” असं
णलं होतं.

थोरो ा लेखनानं िक ेक लोकांना जंगलंआिण व जीव यांचं र ण
कर ाची ेरणा िदली आहे. सव ायालयाचे ायाधीश िव मओ
ड स यांनी “लोकांना झाडं णजे इमारतीसाठी लाकूड असंच
वाटायला लागलं होतं ा काळात थोरोचा ज झाला. झाडांवर वाढणारे
प ी, ांचा िकलिबलाट, झाडांमुळे पा ाचं होणारं र ण हे लोकांना
ते ा िदसेनासं झालं होतं. या संकुिचत ि कोनाला पिहला िवरोध
करणारा पृ ीवरचा रिहवासी थोरो होता” असे उ ार काढले होते.



जॉन ुईर यांनी रा ीय बागबगीचे आिण जंगलं यां ा संर णाचं
काम केलं होतं. थोरोनं िशकवले ा िव ा ापैकी ते एकआिण
पयावरणवादी िवचारांचे होते. िस द जीवशा संशोिधका रचेल
कासन, िजनं जगाला धोकादायक कीटकनाशकांिवरोधात पिह ांदा
इशारा िदला होता, ती आप ा जवळकायम थोरोची डायरी
बाळगायची.

आज ा पयावरण र णा ा मोिहमेमागे हे ी थोरो ा िवचारांचंच
बीजआहे. ा मोिहमेमुळे अमे रकेतआजलाखो एकर जमीन रा ीय
उ ानं,  जंगलं आिण व ा ां ा सुरि ततेसाठी जतन केलेली
आहे. ा जिमनीत कारखानदारी िकंवा इतर कोण ाही कारचा
दु पयोग होणार नाही याची द ता घेतलेली आहे. पशुप ी यां ा
जाती न होऊ नयेत यासाठी जगभरात अनेक लोक व ा ांना
नैसिगक घर िमळावं यासाठी कायरतआहेत. िक ेकजण भोवतालचं

“आपण या िन नूतन जगाला तसंच िन नूतन ठेवायला हवं” 
असं तो णायचा. जर एखादा माणूसआप ा सहकार् ◌्यां ा
हातात हात घालून चालू शकत नसेल तर तो इतर कोण ा तरी
तालावर चालत असेल हे उघडआहे. दुसर् ◌्या भाषेत सांगायचं
झालं तर, माणसा ा अंतरा ातला आवाज णजेच तो दुसरा
तालआहे. ते ऐकून एखादी ी अनोखं जीवन जगायचा य
करत असेल. अशा ीनं जग मणकरावं -जसं थोरो ा
चा या काकानं केलं होतं. िकंवा ितनं थोरोसारखं जंगलात
रहायचा य करायला हवा.

थोरो ा आ ानं ाला िनसगा ा साि ात एक साधं सुधं
जीवन जग ाची ेरणा िदली. चूक बरोबर हे िनणय घेताना ानं
ेकालाचआपलाआतलाआवाज ऐकायला सांिगतलं होतं. नैसिगक घर िमळावं यासाठी कायरतआहेत. िक ेकजण भोवतालचं

दूषण कमी करणंआिण नैसिगक वातावरणाचं जतन करणं या
कामातही सहभागी झालेले आहेत.

मरण पाव ाआधी काही िदवसांपूव थोरोनं िलिहलं होतं.. “ ेक
शहरात एक बाग, िकंवा खरं तर हजार-पाचशे एकरांम े िवखुरलेलं
जंगल असायला हवं. ा जंगलातून सरपणासाठी एकही फांदी
तोडली जाता कामा नये. ते िनसगर िठकाण ेकासाठी एक घर
असायला हवं. ितथे लोकांचं िश णआिण मनोरंजन दो ी ायला
हवं” हे ी थोरोनं सग ा अमे रकन नाग रकांना या उि ा ा िदशेनं
काम करावं असं आवाहन केलं होतं.

ेकालाच आपलाआतलाआवाज ऐकायला सांिगतलं होतं. 
ानं आपले िवचार आिणअनुभव िल न ठेवायला अनेकांना
ो ािहत केलं. ा ा मृ ूनंतरही आजही थोरो ा श ांचा या
वसंुधरेला अिधक संुदरआिण शांततामय बनव ात मह ाचा
सहभागआहे.


